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بنام خدای رحمان و رحیم

طرح پیشنهادی انجمن خانواده های شهدای افغانستان برای صلح  ،تشکیل دولت کارآ و مدرن ملی ،
تامین عدالت اجتماعی و آغاز جدید در کشور

 -۱برقراری آتش بس فوری و همه جانبه  ،قطع هر نوع حمله برمردم و مواضع نیرو های دولتی و طالبان تحت نظر
و تضمین شورای امنیت سازمان ملل.
تا صدای تفنگ بلند است  ،صدای منطق شنیده نمیشود .پیش شرط هر نوع مذاکره صلح آتش بس میباشد!
 -۲کنار رفتن غنی و عبدهللا از قدرت
حکومت دکتراشرف غنی مشروعیت سیاسی ندارد .ازحدود  ۱۸ملیون انسان واجد شرایط رای دهی ( کمیسیون
انتخاباتی این رقم را  ۹،۶میلیون گفته بود) صرف یک میلیون و هشتصد هزار در انتخابات اخیر شرکت کردند.
انتخابات مملو از تقلب بود .حکومت برخاسته از تقلب یکی از فاسد ترین  ،متعصب ترین و ناکام ترین حکومت ها
ست .سو اداره غنی باعث کشتاربیش از پنجاه هزار از جوانان ما در اردوی ملی شده است .نود در صد مردم از نظر
اقتصادی زیر خط فقر زندگی میکنند .غنی کشور را به بحران های همه جانبه و چندین الیه دچار ساخته است .بحران
هویت ،بحران مشروعیت ،بحران امنیت ،بحران فقرو مواد مخدر  ،بحران فساد اداری و رشوه ،بحران سو اداره و
دولتداری  .دولت فعلی یک دولت ورشکسته است .ما به یک دولت مدرن ملی و کارا نیاز داریم.
جناب داکتر عبدهللا در طول دوران قدرتش ثابت کرده که انسان بیکاره  ،فاقد قدرت تصمیمگیری است .از کنفرانس بن
تا امروز بار بار مردم به وی اعتماد کردند ولی وی هر باریا به اعتماد مردم خیانت کرده و یا به دلیل بی کفایتی
نتوانسته از مردم نمایندگی کند! کودتای وی و قانونی در کنفرانس بن علیه شهید استاد ربانی و عملکرد های بعدی وی
در طول این مدت شکی در عدم کفایت و عدم صداقتش به مردم باقی نمیگذارد.
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 - ۳حفظ نظام جمهوریت
جمهوریت در ذات خود ظرف زیبای ست که متاسفانه در کشور ما با مرداب پر شده است .مرداب درون این ظرف
باید دور انداحته شده و خود ظرف شسته و ضد عفونی گردد! جمهوریت را با امارت معاوضه کردن عمل ارتجاعی و
ضد مردمی است .امارت نه با مقتضیات عصرحاضر سازگاراست و نه در کشور ما طرفدار دارد!.
 -۴تشکیل حکومت موقت برای یک سال
در حکومت موقت آن عده از بقایای حزب دموکراتیک که در پست های مهمی دولتی و نهاد های امنیتی مثل اگسا،
خاد و واد مشغول بوده اند  ،سران تنظیم های جهادی و همه مسوولین باال رتبه ای حکومت های کرزی و غنی که
پست های بلند دولتی داشتند نباید شرکت داشته باشند .این ها خود عامل بحران در افغانستان اند .هیأت رهبری و
ریاست حکومت موقت متشکل از شخصیت های خوش نام متعهد و متخصص از داخل و خارج کشوربدون سابقه
جنایت و کشتاردر گذشته باشند .این افراد توسط مردم پیشنهاد و طی یک گفتمان ملی همه شمول و آزاد دو ماهه
مشخص خواهند شد .بازماندگان خانواده های شهدا  ،فعالین جامعه مدنی و زنان باید بطور شایسته سهم داشته باشند.
آوردن یک مهره جدید ناشناخته دیگر از خارج در رأس یک حکومت موقت مرموز حالل مشکالت نخواهد بود.
تحمیل چنین حکومت موقت که مردم در آن نقش نداشته باشند مورد قبول نیست.
 -۵انحالل شورای مصالحه ملی فعلی و تشکیل شورای جدید با حد اکثر بیست الی سی نفر عضو متشکل از نمایندگان
حکومت موقت  ،نخبه گان و متخصیصن امور صلح و روابط بین الملل و علمای ازمراکز مهم دینی مصر ،اندونیزیا،
ترکیه و افغانستان.
هر نوع مذاکره باید در داخل افغانستان باشد.
 -۶تبدیل طالبان از یک گروه نظامی به یک نهاد سیاسی تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل  ،نمایندگان کشور
های اسالمی و مدیریت حکومت موقت.
 -۷تسهیل پروسه آمادگی گروه طالبان برای سهمگیری در انتخابات آینده .
حاکمیت از طریق زور نظامی و تسخیر ممکن نیست .طالبان باید مدل حکومتداری و برنامه سیاسی -اقتصادی شان را
به رأی مردم افغانستان بگزارند .حکومت موقت باید زمینه ی آن را فراهم بسازد .
-۸اسکان نیروهای جنگی طالبان در زادگاه های شان .برای ادغام و برگشت دوباره نیرو های جنگی طالبان به جامعه
باید پروژه های مشخصی پالن و عملی گردند ..ایجاد زمینه های کار و اشتغال سالم منجمله از طریق دادن قرضه
های کوچک به افراد مسلکی طالبان جهت بکاراندازی دستگاههای کوچک تولیدی  .فراهم سازی زمینه های تعلیم و

آدرس بانکی انجمن
DE75 5405 011000005670 57
BIC: MALADE51KLS
Stadtsparkasse Kaiserslautern

Verein der afghanischen Märtyrer Familien e.V.
67657 Kaiserslautern, Deutschland
Email: Schahied@yahoo.de

عدالت را از همان جا آغاز کنیم که جنایت شروع
شده بود :از هفتم ثور سیزده پنجاه و هفت
)Verein der afghanischen Märtyrer Familien e.V. (VAMF e.V.
تربیه مدنی و آموزش در رشته های مسلکی و تخنیکی با هدف تبدیل شان به نیروهای مولد و فنی برای آبادانی کشور.
(پروژه جهاد اکبر!)

 -۹وظایف خاص حکومت موقت:
الف  :تهیه مسوده قانون اساسی جدید با سهمگیری نمایندگان گروه طالبان در پرتو اصول زیر به عنوان خطوط
قرمز:
 اعتقاد و پایبندی عملی به اصل نتخابات آزاد ،مستقیم و شفاف بدون هر نوع تقلب به عنوان تمثیل اراده مردم در حقتعین سر نوشت.
 اعتقاد به حقوق شهروندی و تساوی حقوق همه شهروندان بدون در نظر داشت تعلقات قومی  ،مذهبی  ،سیاسی و یاجنسیتی.
 اعتقاد به آزادی بیان و آزادی مطبوعات اعم از نوشتاری ،دیداری و یا صوتی . اعتقاد به مردم ساالری اسالمی و بی طرفی مثبت دولت در برابر مذاهب و ادیان موجود در کشور .دولت حامی همهمذاهب موجود در کشور بوده و بدون جانبداری شرایط رشد و همزیستی باهمی پیروان همه مذاهب را در پرتو اخوت
اسالمی و انسان دوستی فراهم میسازد .سرمشق دولت و هیآت رهبری در این زمینه عالوه بر ارزش های برخاسته از
آیات صریح قران شریف و خرد جمعی زمان این نامه علی رض به مالک اشتر نیز است هنگامی که او را منحیث
والی مصر عازم کرد آنجا که نوشت:
بدان ای مالک که انسان ها دو نوع اند :یا در دین با تو برادر اند و یا در خلقت با تو برابر ( هیچ نوع امتیاز و تفاوتی
بین شهروندان قایل نباش)
ب:تصویب مسوده قانون اساسی جدید طی یک ریفراندم سراسری  ،آماده سازی زمینه انتخابات و بر گزاری
انتخابات آزاد و شفاف برای تشکل دولت منتخب مردم و نمایندگان پارلمان تا ختم دوره فعلی .اعضای حکومت موقت
حق کاندید شدن در اولین انتخابات را ندارند.
ج :انتقال قدرت به دولت منتخب مردم بعد از به سررسیدن انتخابات.
د :سران محترم تنظیم های جهادی و مسوولین حکومت های کرزی و غنی وهمه افرادی که در مدت بیست و یک
سال گذشته سرمایه های انگفت و مشکوک منقول و غیر منقول ذخیره کرده اند باید به عنوان ادای فریضه انفاق
ِيرا ِمنَ
پنجاه درصد سرمایه های شان رابه خاطر رضای خدا و به پیروی از آیه شریفه « يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِنَّ َكث ً
ب َوا ْل ِفضَّةَ َو ََل يُن ِفقُونَهَا فِي
اس بِا ْلبَاطِ ِل َويَ ُ
سبِي ِل َّ ِ
صدُّونَ عَن َ
َّللا ۗ َوالَّ ِذينَ يَ ْكنِزُونَ الذَّ َه َ
ان لَيَأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل النَّ ِ
ْاْل َ ْحبَ ِار َو ُّ
الر ْهبَ ِ
ِیم  /ایه  ۳۴سوره توبه -اى كسانى كه ایمان آورده اید بسیارى از علمای دین اموال مردم را
س ِبی ِل ه ِ
َ
ب أَل ٍ
َّللا َفبَش ِْرهُم ِبعَذَا ٍ
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به ناروا مى خورند و مانع در راه خدا ایجاد میکنند .و كسانى كه زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا هزینه
نمى كنند ایشان را از عذابى دردناك خبر ده.
در چارچوب برنامه « جهاد ملی و عمرانی» به خزانه دولت جهت تطبیق پروژه های فقرزدایی و مبارزه با اعتیاد و
جهت پر کردن شگاف بزرگ ایجاد شده بین فقیر و پولدار انفاق کنند .چه «راه خدا» در بعد اجتماعی ایجاد روابط
قسط و برابری نسبی و برادری در جامعه میباشد .در شرایطی که نود در صد مردم کشور زیر خط فقر زندگی
میکنند  ،زرندوزی های کالن و ساختن کاخ های مرمرین و لوکس ولو مشروع خالف نصح صریح قرآن ،سیره
پیامبر اکرم  ،خلفای راشدین و عقل سلیم میباشد! این کار دور از شأن کسانی است که مدعی جهاد و اسالم اند!
آنانیکه متهم به اختالس های کالن چند میلیون دالری اند از جمله غنی و روال احمدزی تا تصفیه حساب .ممنوع
الخروج گردند.
ذ :نظارت بر خروج زمان بندی شده نیروهای خارجی از کشور طی یک سال.
ر :لغو رسمی قرارداد امنیتی با امریکا  ،اعالن بیطرفی مثبت سیاست خارجی افغانستان وهمزیستی مسالمت آمیز با
همسایگان وجهان و تضمین آن از طرف شورای امنیت سازمان ملل ،کشور های اسالمی وکشور های همسایه،
امریکا  ،روسیه  ،چین و هند طی یک سال . .
ز :طی چهار دهه متاسفانه فرهنگ معافیت از جرم در کشور نهادینه شده است .پیآمد آن بازگشت جنایتکاران به
قدرت  ،جنگ و ترویج فرهنگ باجگیری  ،فساد و سو اداره و نهایتن فقر مردم میباشد .شکستن حاکمیت فرهنگ
معافیت و فراهم سازی زمینه محاکمه جنایت کاران جنگی در راس آن محاکمه سروری و دیگر قاتلین مردم در دوران
حاکمیت خون و خشونت حزب دموکراتیک خلق وبقیه جنایتکاران چه آنانیکه در داخل کشور اند و چه آنانیکه در
خارج کشور فرار کرده اند و مسوولین قتل های زنجیره یی تا ختم دوره حکومت .تشخیص گور های دسته جمعی ،
تبدیل منطقه پولیگونها به پارک شهدا  ،غیر نظامی ساختن منطقه و اعمار آباده شهدا در آنجا و هر جایکه گور های
دسته جمعی کشف گردد برای یاد بود و احترام شهدا گور های دسته جمعی به عنوان یادگار دوران جنایت و استبداد
برای تذکار و عبرت تاریخی حفظ گردند .طرح مصالحه ملی بعد از تکمیل تصیفه حساب و محاکمه متهمین کشتار
مردم و مسببین گور های دسته جمعی.

انجمن خانواده های شهدای افغانستان
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